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Wydział Elektryczny

Nazwa programu kształcenia 

(kierunku) elektrotechnika Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Specjalność: przedmiot wspólny Ścieżka dydaktyczna:

Nazwa przedmiotu: metodyka studiowania Kod przedmiotu: ES1D100 122

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy/do wyboru Semestr: 1 Punkty ECTS 1

Liczba godzin w semestrze: W -15 C- 0 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Założenia i 

cele 

przedmiotu:

Zapoznanie studentów ze specyfiką studiowania na kierunku 

elektrotechnika. Wykształcenie aktywnej i kreatywnej postawy  

uczestnika procesu edukacyjnego.

Forma 

zaliczenia

wykład - quizy na zajęciach; wykonanie zadań zespołowych, 

zaliczenie pisemne

Treści 

programowe

: 

Efekty kształcenia. Plan studiów i program kształcenia. Karta 

przedmiotu. Źródła informacji. Dyskusja akademicka jako element 

studiowania. Wyrażanie opinii o przedmiocie i o nauczycielu. 

Znaczenie współpracy nauczycieli ze studentami.

Metody dydaktyczne
wykład interaktywny,dyskusje, quizy z wykorzystaniem platformy e-

learningowej; 



E-ty kształc. Po zaliczeniu tego przedmiotu student:

EK1
wymienia i omawia kluczowe efekty kształcenia związane ze 

studiowanym kierunkiem

EK2 poprawnie sporządza notatki w formie np. mapy myśli

EK3
wykorzystuje zasoby informacji do realizacji postawionego 

zadania

EK4
podaje cechy atrakcyjnego przedmiotu i dostrzega ważność 

swojej opinii o nauczycielu prowadzącym przedmiot

nr efektu kształcenia metoda weryfikacji efektu kształcenia

EK1 zaliczenie quizów

EK2 zaliczenie quizów, ocena wykonanego zadania.

EK3 ocena wykonanego zadania.

EK4 zaliczenie quizów
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- rozleniwia słuchaczy;

- nie motywuje do robienia notatek;

- pozorna łatwość ponownego dostępu do 

prezentowanych slajdów;

- nie zmusza do śledzenia toku przedstawianego 

rozumowania;

- brak umiejętności analitycznego wyboru istotnych 

informacji.

Dlaczego nie tradycyjny wykład?

Dlaczego nie prezentacja multimedialna?
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.Quizy/testy

Portal edukacyjny 

PB

smartfon, tablet, 

laptop

brak urządzeń 

mobilnych

wersja 

„papierowa”
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Test nr 1

znajomość regulaminu studiów

6 pytań

4 minuty

próg – 60%

ujemne punkty
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⦁Ile semestrów powinny trwać (planowo) Twoje studia na 

kierunku elektrotechnika, na Wydziale Elektrycznym PB?

a) 6 semestrów          b) 7 semestrów

c) 7 semestrów + 1 semestr praktyki

d) 8 semestrów, w tym ostatni semestr jest dyplomowy.

⦁ Co to jest ECTS?

a) to jest punkt kredytowy, którym płacę wirtualnie za swoje 

studia 

b) to system (europejski) do gromadzenia i przenoszenia 

osiągnięć studenta w trakcie studiów

c) European Credit Transfer and Accumulation System

d) to godzinowa miara mojego czasu uczenia się, tzn. jeśli

uczyłem się 25-30 godzin, to otrzymuję 1 ECTS.
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Ile maksymalnie godzin ćwiczeń rachunkowych z Matematyki 1 

możesz w tym semestrze opuścić bez usprawiedliwienia, 

zachowując przy tym możliwość zaliczania tej formy 

przedmiotu?

a) 5h,                     b) 8h,

c) 20% z całkowitej liczby godzin przeznaczonych na te 

ćwiczenia,

d) 20h czyli 50% z całkowitej liczby godzin przeznaczonych na te 

ćwiczenia.
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Test nr 3

ankieta studencka

6 pytań

4 minuty

próg – 60%

ujemne punkty
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Aby ankieta mogła być opracowywana (brana pod uwagę),

wypełnić ją powinno zapisanych w grupie co najmniej:

a) 20% studentów, b) 25% studentów,

c) 50% studentów , d) 1/4 studentów.

W jakim terminie studenci mogą wypełniać ankietę poprzez

USOSWeb?

a) tylko w czasie sesji egzaminacyjnej podstawowej

i poprawkowej, b) przez cały semestr,

c) od połowy semestru do końca sesji poprawkowej,

d) od połowy semestru do końca sesji podstawowej,

e) w ostatnim tygodniu zajęć + sesja podstawowa i poprawkowa.
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Po jakim najkrótszym czasie od zamknięcia ankiety

nauczyciel może już zobaczyć jej wyniki?

a) po 30 dniach, b) po 2 tygodniach,

c) po kolejnym semestrze, d) po 20 dniach.

Czy nauczyciel może sprawdzić jak student Kowalski

wypełnił ankietę?

a) tak, oczywiście, b) jest to praktycznie niemożliwe,

c) teoretycznie TAK, ale w praktyce zdecydowanie NIE.
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Zaproszony gość

i jego test

4 pytania

3 minuty

próg – 50%
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Inżynier, to człowiek, który:

a) posiada szeroki wachlarz kompetencji, b) odznacza się

ponadprzeciętną wyobraźnią, c) potrafi rozwiązywać problemy

Studiując należy kłaść nacisk na:

a) efekt w postaci zarabianych pieniędzy w przyszłej pracy,

b) zrozumienie mechanizmów dziedziny, którą zgłębiamy,

c) skupienie się wyłącznie na dziedzinie, którą studiujemy

Realna wartość wykształcenia wynika z:

a) łączenia teorii z praktyką, b) ocen zdobytych na dyplomie, c)

kierunku, który się ukończyło

Okazja jest antagonistą:

a) chciwości, b) bierności, c) ryzyka
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Zadania do wykonania

mapa myśli

2 tygodnie

streszczenie (maks. 1 str.) 
dowolnego artykułu z dziedziny 

elektrotechniki
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Zaliczenie przedmiotu

quizy/testy

mapa myśli

mega test
mapa 

tematyczna

artykuł

aktywność
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Statystyka zaliczeń 

file:///C:/Users/BHP/Desktop/prezentacje_eTEE2017_s1/04_JMakal/rozklad_ocen_EZ1D100132_2016Z-1.pdf
file:///C:/Users/BHP/Desktop/prezentacje_eTEE2017_s1/04_JMakal/rozklad_ocen_EZ1D100132_2016Z-1.pdf
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- wysoka frekwencja na wykładzie

- podwyższona koncentracja studenta;

- bardzo utrudnione „ściąganie”;

- łatwość zaliczenia;

- możliwość zdawania testów poza zajęciami 

(przypadki losowe);

- natychmiastowa informacja o wyniku quizu;

- …….

Zalety 
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- oczekiwania studentów

- zdalna praca nad tekstem np. raportu z lab.;

- strategie uczenia się;

- radzenie ze stresem;

- praca w grupie;

- …….

Wnioski na przyszłość 
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Dziękuję za uwagę


